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Beste ouders/verzorgers,

In onze groep zijn we bezig met het thema Lente van Peuterplein. We praten, lezen, zingen en spelen 
over allerlei dingen die met lente te maken hebben. De kinderen ervaren de geuren, kleuren en het 
nieuwe leven in de lente. 

U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen 
te doen en een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders 
weten waar zij op de groep mee bezig zijn.

Veel plezier samen!

Lente buiten
De meeste vogels leggen in de lente eieren. Het is bijzonder om een vogelnestje in eigen tuin of 
balkon te hebben. Maak met uw kind een mandje of een bakje met daarin materialen die een vogel 
kan gebruiken om een nest te bouwen: veertjes, draadjes wol (in alle kleuren), blaadjes enzovoort. 
Doe een netje of een gaasje over het mandje, zodat de inhoud niet wegwaait. Plaats het mandje op 
een plek, waar veel vogels (durven) komen. Vogels zullen de materialen uit het mandje vissen en 
misschien wel een nestje in de buurt bouwen.
 
Lente thuis
Hoekjes in huis waar kinderen kunnen spelen zijn aantrekkelijk. Maak thuis een hoekje voor uw kind 
met een bloemen- of plantenwinkeltje. Met een klein tafeltje, een bakje met knopen of nepgeld, 
lintjes, inpakpapier en wat (nep)plantjes of bloemen is de winkel geopend. Koop eventueel samen 
een paar verschillende lentebloemen zoals blauwe druifjes, narcissen en tulpen die uw kind in het 
winkeltje kan zetten. Uiteraard koopt u bloemen of een plantje bij uw kind. Stel vragen: Hoe moet ik 
de plant water geven? Hoe hoog groeit de plant?
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Lenteraadsel
Lees het volgende raadsel voor aan uw kind:

 Wie maakt daar zo’n lawaai?
 Wie fluit daar zo ontzettend hard?
 Wie zit daar in dat vogelnest?
 Is het misschien… een koe?

Gebruik voor de laatste woorden steeds een ander dier, net zolang tot u zegt: 
Is het misschien een vogel?

Lente op internet
•  Zoek op YouTube naar filmpjes over de lente. Zoek op de woorden: lammetjes, lente, peuter. U 

vindt dan digitale prentenboeken, liedjes en filmpjes. 
•  Op internet staan veel liedjes over de lente. Tijl Damen heeft een aantal leuke peuterliedjes over 

de lente gemaakt: www.tijldamen.nl

Samen lezen over lente
•  Het jaar van kikker door Max Velthuijs. Uitgeverij Leopold.
• Dikkie Dik, lentekriebels door Jet Boeke. Uitgeverij Gottmer.
• Lente met Jip en Janneke door Annie M.G. Schmidt. Uitgeverij Leopold.
• Muis maakt een tuintje door Lucy Cousins. Uitgeverij Leopold.
•  Het vrolijke lentevoorleesboek door Marianne Busser & Ron Schröder. Uitgeverij Van Holkema en 

Warendorf.

Thuisopdracht lente 
Bij deze brief zit een werkblad. Op het werkblad staan vier bloemen: een paardenbloem, een 
madeliefje, een vergeet-mij-nietje en een viooltje. Zoek samen met uw kind naar deze bloemen en 
pluk er van iedere soort eentje. Kent uw kind de namen van de bloemen? Droog de bloemen door 
ze een paar dagen tussen een boek te leggen. Plak dan de bloemen op de voorbeelden van het 
werkblad. Neem het resultaat mee naar de groep.
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Zoek samen bij elk voorbeeld een echte bloem. Droog de bloem een paar dagen in een boek.  
Plak de bloemen op de plaats van het voorbeeld. Neem het resultaat mee naar de groep. 

Paardenbloem Madelief

Vergeet-mij-nietje Viooltje


